
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  موالي الحسناألمٌرزواجه و مٌالد ،تولٌة جاللة الملك الحكم 

 الحكم الملك جاللة تولٌة 

، على إثر وفاة والده المغفور 1999 ٌولٌوز 23اعتلى صاحب الجاللة الملك دمحم بن الحسن، عرش المغرب، فً ٌوم 

له صاحب الجاللة الملك الحسن الثانً، وتلقى جاللته، فً الٌوم نفسه، البٌعة بصفته أمٌرا للمؤمنٌن، بقاعة العرش 

 .بالقصر الملكً بالرباط

 أول خطاب للعرش 

، أدى صاحب الجاللة الملك 1999 ٌولٌوز 30فً 

دمحم السادس، أمٌر المؤمنٌن، رسمٌا صالة الجمعة، 

وقد اعتمد هذا التارٌخ . وألقى أول خطاب للعرش

 .رسمٌا لالحتفال بعٌد العرش

 

، لجرٌدة 1999 ٌولٌوز 30، للعرش خطاب أول ٌلقً السادس دمحم الملك

  Hespressااللكترونٌة 

 السادس دمحم الملك واجز 

 مععقد صاحب الجاللة الملك دمحم السادس قرانه 

 21صاحبة السمو الملكً األمٌرة لال سلمى، ٌوم 

وأقٌمت . ، بالقصر الملكً بالرباط2002مارس 

 ٌولٌوز 14 و13 و12حفالت الزفاف المٌمون أٌام

 . بالقصر الملكً بالرباط2002

 

 ، القناة األولى2002 مارس 21الملك دمحم السادس صحبة زوجته اللة سلمى 

 

 العزٌز، شعبً

 بالتوجه السعادة من مزٌج شعور التارٌخٌة اللحظة هذه فً ٌخالجنا 

 فً الملهم والدنا لفقد األلم ومن علٌك، نلقٌه لنا خطاب أول فً إلٌك

 والدنا جاهد لقد. عطائه من المزٌد إلى الحاجة أمس فً كنا وقت

 ومواجهاًال . الجهود أقصى باذذًال . شبابه رٌعان منذ إلسعادك المنعم

 ......الشدائد أعظم

خطاب العرش الذي وجهه صاحة الجاللة الملك دمحم السادس مقتطف من 

 1999 يىليىز 30، نصره هللا إلى األمة المغرتية
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 ، القناة األولى2002 مارس 21الملك دمحم السادس صحبة زوجته ذلة سلمى 

  

 كوم.، جرٌدة الكترونٌة برلمان  ولً العهد األمٌر موالي الحسنالملك دمحم السادس رفقة زوجته و، 2003ماي  8

  مٌالد األمٌر موالي الحسن: الحدث السعٌد 

 زف خبر مٌالد 2003سنة  مايمن ثامن الففً 
صاحب السمو الملكً ولً العهد األمٌر موذي الحسن 

من أبٌه صاحب الجاللة الملك دمحم السادس ومن أمه 
صاحبة السمو الملكً األمٌرة لالسلمى حٌث عمت 

األفراح والحفالت رحاب القصر الملكً وسائر أرجاء 
 .المملكة

تحتفل األسرة الملكٌة الشرٌفة ومعها الشعب المغربً 
 صاحب مولدبذكرى  ( ماي8)قاطبة ٌوم األربعاء 

 .السمو الملكً ولً العهد األمٌر موذي الحسن

وتشكل هذه المناسبة السعٌدة فرصة سانحة ٌجدد فٌها 
الشعب المغربً وفاءه لعمق التالحم القائم بٌنه وبٌن 

العرش وتشبثه وتعلقه بقائد األمة صاحب الجاللة الملك 
. دمحم السادس نصره هللا

وتعكس احتفاذت الشعب المغربً بمختلف فئاته 
وشرائحه بهذه الذكرى بحق أبلغ صور التعلق 

واذهتمام الطبٌعً والتارٌخً األصٌل للشعب المغربً 
بأفراح األسرة الملكٌة ذلك أن هذا الحدث السعٌد 

أضحى عنوانا للتالحم القوي بٌن الشعب المغربً 
والعرش العلوي المجٌد والتعهد بالسٌر معا للنهوض 

. بالبالد وتحقٌق تقدمها ورقٌها

 

 

هسبرٌس االحتفال بالذكرى السابعة على والدة ولً العهد األمٌر موالي الحسن ، 

  2010 ماي 8ألحد  ا الرباط،
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